
Energi Norge investeringsundersøkelse - 2016



Kort om Energi Norges 

investeringsundersøkelse

• Gjennomført hvert år fra 2012

• Energi Norge har sendt ut spørreundersøkelse til alle 
nettselskap, hvor det bes om:
• Anslag på årlige reinvesteringer og nyinvesteringer i 

regionalnettet for perioden 2015-2025

• Anslag på årlige reinvesteringer, nyinvesteringer og 
investeringer i AMS i distribusjonsnettet for perioden 2015-
2025

• Utløsende årsak til samlede investeringer på regionalnett 
og distribusjonsnett, fordelt på:
• Ny produksjon

• Nytt forbruk

• Teknisk tilstand/alder



Kort om Energi Norges 

investeringsundersøkelse

• Totalt 35 selskap har svart på undersøkelsen
• Dnett: Selskapene som har svart utgjør 79 % av samlet bokført 

verdi på nettkapital (både egenfinansiert og 
anleggsbidragsfinansiert)

• Rnett: Selskapene som har svart utgjør 82 % av samlet bokført 
verdi på nettkapital (både egenfinansiert og 
anleggsbidragsfinansiert)

• Forholdstallene benyttes i kalibrering av investeringstall 
til nivå for landet totalt
• Andel bokført verdi benyttes i kalibrering av re- og nyinvestering

• Andel kunder benyttes i kalibrering av investeringer i AMS. 
Selskap som har svart utgjør 80 % av samlet kundeantall på 
landsnivå. 



Resultater distribusjonsnett – totalt for bransjen



Resultater distribusjonsnett – totalt for bransjen i 

perioden 2015-2025



Resultater distribusjonsnett – totalt for bransjen i 

perioden 2015-2025



Resultater regionalnett – totalt for bransjen



Resultater regionalnett – totalt for bransjen i perioden 

2015-2025



Resultater regionalnett – totalt for bransjen i perioden 

2015-2025



Samlede nettinvesteringer 2015-2025, etter nettnivå
(samlede investeringer er estimert til 140,1 mrd, eks utenlandskabler)

*) Kilde: NUP 2015 med oppdatert investeringsplan 2016 (gjennomsnitt av høyt og lavt estimat)

54 770 
39 %

32 464 
23 %

42 769 

31 %

10 117 
7 %

Samlede nettinvesteringer, ekskl. utenlandskabler 2015-
2025 fordelt på nettnivå [MNOK]

Snett *)
Rnett
Dnett (ekskl. AMS)
AMS



Samlede nettinvesteringer 1960-2025 

(totalt alle nettnivå)



Endring i reinvesteringsandel på Dnett og Rnett for perioden   

2015-2025  fra 2015 til 2016



Endring samlede investeringsplaner for bransjen 2015-2025               

fra 2014-2016


